
  PROTOKOLL 1 (9) 
 Sammanträdesdag 
 2017-01-23 
 

 
 
Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–18.57 
 
Omfattning 
§ 1 – 11 
 
Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)  ordförande  
Wiwi Roswall (M)  1:e vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)  2:e vice ordförande  
Ernad Suntic (S) 
Hanna Bernholdsson (MP)  
Anna Christensen (M)  
Anne-Marie Ekström (L) 
Else-Marie Lindgren (KD)  
Patric Silfverklinga (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare: 
Ismeta Dzafic (S) 
Bertil Ekwall (S) 
Pari Mahinpour (V)   
Kyan Tabrizi (MP) 
Nils-Åke Björklund (M)   
Jolly Bou Rahal (M) 
Saied Jahanshahi Fard (L) 
Irene Samuelsson (C) 
 
Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef 
Liz Rehn, verksamhetschef 
Richard Brevik, verksamhetschef 

 Jonas Ringström, chef för ekonomifunktion 
 Marita Magnusson, nämndsekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 1 
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 23 januari, kl. 16.30–18.00. 
 
 
§ 2 
Justering m.m. 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne-Marie Ekström med  
Anna Christensen som ersättare.  
Justeringens datum och plats: Onsdagen den 25 januari,  
Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Tillägg i föredragningslistan 
Ordföranden meddelar tillägg av ärende 4.6 – Initiativärende från Alliansen. 
 
 
§ 3 
Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.00. 
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) närvarar. 
 
 
§ 4   
Förvaltningschefen informerar    
Förvaltningschef Monica Svensson informerar om: 
• Rekrytering av nya verksamhetschefer och HR-chef. Verksamhetschef  

Richard Brevik började sin anställning 1 januari, verksamhetschef  
Elisabeth Hindelius börjar sin anställning 6 januari och HR-chef 
Charles Mosunda börjar sin anställning 1 februari. 

• Föreläsning 2017-01-16 ”Den rom som föddes 2012 ska ha likvärdiga möjligheter i 
livet år 2032 som den icke-rom som föddes samma år” som anordnats av 
Arbetslivsnämnden. Borås Stad har av regeringen utsetts till utvecklingskommun 
som en av fem utvalda kommuner. Uppdraget är att utveckla romsk inkludering i 
Borås Stad. 

• Verksamhetsbeskrivning inkommit från från Centrum för kunskap och säkerhet 
(CKS) som arbetar med att långsiktigt och strategiskt förhindra att kriminalitet, 
oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. Avdelningen 
ansvarar dessutom för Borås Stads samlade säkerhetsarbete, försäkringsfrågor och 
krisberedskap. Detta genom att arbeta utifrån tre inriktningar; kunskap, säkerhet 
samt oegentligheter och korruption. CKS börjar arbeta i skarpt läge 2017. 

• Jonas Ringström, chef för ekonomifunktionen, informerar om årsredovisning 2016 
som visar ett negativt resultat med 4.900 tkr. Beslut om årsredovisningen tas på 
nästa nämndsammanträde den 20 februari. 

• Jonas Ringström informerar om bemanningsenheten som efter Borås Stads 
omorganisation 2017-01-01 placerats centralt. Fasta kostnader innebär dyrare 
kostnader för förvaltningen än tidigare. 
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• Verksamhetschef Liz Rehn informerar om Daglig verksamhet och det pågående 
arbetet med genomgång av verksamheterna. Daglig verksamhet har efter 
omorganisation i Borås Stad 2017-01-01 flyttats från Arbetslivsförvaltningen till 
Sociala omsorgsförvaltningen. Organisationsskiss och studiebesök på någon/några 
enheter efterfrågas av nämnden. 

• Förvaltningschef Monica Svensson informerar om besök av Frösunda Omsorg AB 
i december och i januari. Ny regionchef, Eija Hägg, har anställts och hon kommer 
att besöka Sociala omsorgsnämnden på nästa sammanträde den 20 februari. 

• Ordförande Yvonne Persson framför tack från f.d. förvaltningschef  
Annika Andersson för uppvaktningen vid hennes avtackning. 
 

 
§ 5   2016/SON0101 400     
Remiss – Motion: Underlätta och stimulera ekologisk matproduktion i 
Borås kommun 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0691 
 
Förslag 
Alliansen föreslår att nämnden inte lämnar något yttrande, då motionen är 
omfattande. Patric Silfverklinga (SD) stöder förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på bifall dels till liggande förslag, dels till Alliansens förslag 
och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarat. 
 
Omröstning begärs. Sociala omsorgsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: Den som vill tillstyrka liggande förslag röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har nämnden beslutat enligt Alliansens förslag. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Hanna Bernholdsson (MP), Ernad Suntic (S),  
Gunbritt Johansson (V) och Yvonne Persson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), 
Else-Marie Lindgren (KD), Anne-Marie Ekström (L), Anna Christensen (M) och  
Wiwi Roswall (M). 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden avstår från att lämna yttrande över remissen "Underlätta och 
stimulera lokal ekologisk matproduktion i Borås kommun". 
 
Reservation 
Den rödgröna gruppen reserverar sig mot beslutet. 
 
 
§ 6   2016/SON0115 139    
Remiss – Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle   
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med 
dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i 
Kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett 
integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad 
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förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. Arbetslivsnämnden har 
uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och 
styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive 
ansvarsområden. Fokus under 2016 är på fyra av programmets sju programområden: 
arbete, utbildning, boende samt kultur. Sociala omsorgsförvaltningen har fått i 
uppdrag att rapportera följande frågor: 
 
På vilket sätt har Sociala omsorgsförvaltningen utvecklat arbetet för att 
anordna praktikplatser? 
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att anordna praktikplatser genom 
samarbete med vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning samt ungdoms-
gymnasiets vård- och omsorgsutbildning och barn- och fritidsutbildning. 
 
Sociala omsorgsförvaltningens deltar i en lokal styrgrupp i VO college där både   
facket, arbetsgivare, lärare, rektorer finns representerade. Syftet med styrgruppen är att 
se över hur man kan arbeta för att ta emot nyanlända där språket är en barriär samt 
hur man tidigare kan attrahera personer att vilja jobba inom 
funktionshinderverksamheten.  
 
Hur många praktikanter har Sociala omsorgsförvaltningen tagit emot i sina 
verksamheter?  
Under våren 2016 har Sociala omsorgsförvaltningen också erbjudit 25 platser till  
vuxenutbildning vård- och omsorgsutbildning och 21 platser till ungdomsgymnasiet, 
både vård- och omsorgsutbildning och barn- och fritidsutbildning. Under hösten 2016 
har 26 platser till vuxenutbildning vård- och omsorgsutbildning, de har bara utnyttjat 
ca 10 platser och 9 platser till ungdomsgymnasiet, och barn- och fritids-utbildning. 
Majoriteten av de praktikanter som kommer från vuxenutbildningen har en annan 
etnisk bakgrund. Utöver detta har Sociala omsorgsförvaltningen under 2016 också 
tagit emot två språkpraktikanter och en praktikant inom ramen för praktik till arbete. 
 
På vilket sätt har Sociala omsorgsförvaltningen utvecklat arbetet för att anställa 
personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands 
och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands? 
För att säkerställa att förvaltningen rekryterar rätt person till rätt tjänst använder sig 
förvaltningen av så kallad kompetensbaserad rekrytering. Att arbeta med 
kompetensbaserad rekrytering innebär en större träffsäkerhet för att få ”rätt person på 
rätt plats”. Genom att arbeta strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för 
felrekryteringar och en icke diskriminerande rekryteringsprocess säkerställs. I en 
kompetensbaserad rekrytering låter man inte några andra ovidkommande faktorer än 
kompetens påverka rekryteringsprocessen. För detta krävs största möjliga objektivitet 
och uppmärksamhet på risken för att vi omedvetet tänker och agerar utifrån våra egna, 
subjektiva referensramar. När vi gör urval av sökande utifrån genomtänkta och 
relevanta krav för tjänsten riskerar vi inte heller att diskriminera någon vare sig direkt 
eller indirekt. Enligt Sociala omsorgsförvaltningens plan för lika rättigheter och    
möjligheter är flerspråkighet och interkulturell kunskap meriterande. Kunskap om 
andra kulturer ökar möjligheterna att ge fler invånare likvärdig service. Förvaltningen 
ska eftersträva en jämn fördelning av antal män och kvinnor på en arbetsplats. Detta 
kan uppnås genom en kompetensbaserad rekrytering som är mångfaldsorienterad, 
d.v.s. att man tar tillvara individuella olikheter hos dem som uppfyller kompetens-
kraven. 
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Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad uppföljning av ”Program för ett 
integrerat samhälle” och översänder den till Arbetslivsnämnden. 
 
Patric Silfverklinga (SD) deltar inte i beslutet av detta ärende. 
 
 
§ 7   2016/SON0082 214 
Remiss – Granskning av detaljplan för Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., 
Sjöboskolan, Borås Stad 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för detaljplan 
för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m fl, Sjöboskolan, Borås Stad. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i 
anslutning till Sjöboskolan. Planen ska också göra det möjligt för omstrukturering  
av Sjöboskolans byggnader och lekytor, för att tillgodose eventuella förändringar av 
skolans behov längre fram i tiden.  
 
Nämnden har inget att erinra mot förslaget. 
 
Planen har varit på samråd under tiden 30 augusti – 2 oktober 2016. 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrkte detaljplanen 2016-09-20 och lyfte då fram att 
tillgängligheten till planområdet är god och alla nya byggnader ska vara tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning, dels mellan parkering och byggnader samt inne i 
byggnaderna. Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads Program för 
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 
Nämnden noterar att detaljplanen lyfter fram tillgänglighetsperspektivet. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och beslutar att översända upprättat 
remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
§ 8 2016/SON0099 006 
Ändring av sammanträdesdatum och tid för Sociala omsorgsnämnden 
i april 
 
Sociala omsorgsnämndens sammanträdesdatum måndagen den 24 april, kl. 18.00, 
föreslås ändras till onsdagen den 26 april, kl. 15.30.  
Ändring av sammanträdet föreslås med anledning av nämndens budgetkonferens som 
hålls 25–26 april i Pulsen Konferens, Borås. Budgetkonferensen avslutas med 
nämndsammanträdet som påbörjas kl. 15.30. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ändra sammanträdesdatum och tid för det 
planerade sammanträdet den 24 april till den 26 april, kl. 15.30. 
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§ 9 2017/SON0008 700 
Initiativärende – Bostäder för målgruppen våldsutsatta 
 
1:e vice ordförande Wiwi Roswall (M) lämnar ett initiativärende från Alliansen om 
bostäder för målgruppen våldsutsatta (bifogas protokollet): 
 
”Kommunstyrelsen beslöt den 25 maj 2015 (diarienummer 2014/KS0559) att uppdra 
följande till Sociala omsorgsnämnden: 
Sociala omsorgsförvaltningen tillförskaffar resurser för skyddade boenden och initierar samverkan med 
bostadsbolagen i Borås kring tillfälliga boendekontrakt/förtur för målgruppen våldsutsatta. 
 
Uppdraget beslutades i ärende: Förslag till samordnad och rättssäker 
myndighetsutövning i ärenden rörande våld. Ärendet initierades utifrån en tillsyn som 
Socialstyrelsen genomförde 2012/13. 
 
Vid ett besök på Relationsvåldsenheten framkom med all önskvärd tydlighet att 
boendefrågan inte är löst. Därför är det angeläget att klarlägga hur Sociala 
omsorgsförvaltningen har hanterat uppdraget.” 
 
Alliansen föreslår att Sociala omsorgsnämnden beslutar att till nästa sammanträde få 
en föredragning om hur uppdraget från Kommunstyrelsen hanterats. 
 
Beslut 
På förslag av ordförande Yvonne Persson (S) beslutar Sociala omsorgsnämnden att ge 
Sociala omsorgsförvaltningen i uppdrag att nämnden till nästa sammanträde får en 
föredragning av hur ärendet har hanterats. 
 
 
§ 10   
Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest 
Eva Gustavsson  Ansvarskod 308113 Startdatum 2016-12-01 
Susanna Hiltunen Ansvarskod 308108 Startdatum 2016-12-05 
Förteckning med beslut om rätt att attestera beslutsattest inom  
Sociala omsorgsförvaltningen fr.o.m. 2017 
Förteckning med beslut om rätt att attestera bokföringsorder inom  
Sociala omsorgsförvaltningen fr.o.m. 2017-01-01 
 
Beslut om avslut av beslutsattest 
Sebastian Nydén  Ansvarskod 307000 Slutdatum 2016-12-09 
 
Protokoll: 
2016-11-24 Lokal samverkansgrupp HSL/Myndighetsutövn Dnr 2016/SON0051 
2016-12-19 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2016/SON0015 
2016-12-22 Lokal samverkansgrupp HSL/Myndighetsutövn Dnr 2016/SON0051 
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Lex Sarah 
2016-12-14 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2016/SON0106 
2016-12-23 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2016/SON0080 
2016-12-23 Utredning lex Sarah SoL Dnr 2016/SON0083 
2016-12-23 Utredning lex Sarah SoL Dnr 2016/SON0132 
2016-12-27 Utredning lex Sarah SoL Dnr 2016/SON0079 

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 
 
 
§ 11 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
 
Inkomna: 
2016-12-12 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-11-23-24, Dnr 2016/KS0631, 
 § 283, delårsrapport januari – augusti 2016 2016/KS0629 
 för nämnderna och de kommunala bolagen 
2016-12-12 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-11-23-24, Dnr 2016/KS0383 
 § 297, Kommunfullmäktiges sammanträdes- 
 dagar 2017 
2016-12-13 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-12-14 Beslut från Kommunfullmäktge 2016-11-23-24, Dnr 2016/KS0072 
 § 281, förslag från Kommunfullmäktiges 
 valberedning gällande förtroendeuppdrag 
2016-12-14 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-09 Mål nr 2696-16 
2016-12-15 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-13 Mål nr 4014-16 
2016-12-15 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-12-16 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-16 Mål nr 5628-16 
2016-12-19 Kammarrätten i Jönköping, dom 216-12-15 i Dnr 2016/SON0078 
 mål nr 2664-16 
2016-12-19 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd) Dnr 2016/SON0001 
2016-12-20 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-12-20 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-11-23-24, Dnr 2016/KS0618 
 § 289, Borås Stads program för föräldraskapsstöd 
2016-12-20 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-11-23-24, Dnr 2016/KS0356 
 § 290, rapportering av ej verkställda gynnande  
 biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den  
 30 juni 2016 
2016-12-21 Redovisning från Inspektionen för vård och Dnr 2016/SON0027 
 omsorg (IVO) om tillsyn av åtta kommuners 
 arbete med att verkställa beslut om kontaktperson 
 för personer med funktionshinder 
2016-12-22 Verksamhetsberättelse 2016 och planer inför Dnr 2016/SON0131 
 2017 från Rikamo Stål AB/Bondgården 
2016-12-23 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-20 Mål nr 20-16 
2016-12-28 Beslut från IVO om anmälan enligt lex Maria Dnr 2016/SON0003 

– IVO avslutar ärendet 
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2017-01-02 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-23 Mål nr 216-16 
2017-01-02 Beslut från IVO om anmälan enligt lex Maria Dnr 2016/SON0003 

– IVO avslutar ärendet 
2017-01-03 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-30 Mål nr 6040-15 
2017-01-04 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2016/KS0337 
 § 309, revidering av Borås Stads arkivregler 
2017-01-04 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2015/KS0657 
 § 310, förslag till justering av reglemente för  
 Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad 
2017-01-09 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2011/KS0774 
 § 311, grafiska regler för Borås Stad 
2017-01-09 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2016/KS0682 
 § 312, revidering Riktlinjer för medborgardialog 
2017-01-09 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2015/KS0304 
 § 323, svar på motion av Annette Carlsson (M), 
 Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M); 
 Handlingsplan mot otrygghet! 
2017-01-09 Verksamhetsberättelse 2016 och planer inför Dnr 2016/SON0131 
 2017 från Stallyckans Dagliga Verksamhet 
2017-01-10 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2015/KS0111 
 § 306, program för ett tillgängligt samhälle  
 2017–2020 
2017-01-10 Skrivelse från Kommunstyrelsen 2017-01-09, Dnr 2016/KS0797 
 beslut om hemvårdsbidrag 2017 
  
Avgivna: 
2017-01-04 Redovisning till Kommunfullmäktige och   Dnr 2016/SON0039 
 Stadsrevisionen av Sociala omsorgsnämndens 
 ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 
 t.o.m. den 31 december 2016 
 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Marita Magnusson  Monica Svensson  
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Anne-Marie Ekström 
Ordförande Justerare 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 januari 2017. 
 
 
………………………………….. 
Marita Magnusson 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



 Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2017-01-23, § 9 
 
 
 
INITIATIVÄRENDE  2017-01-23 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
Bostäder för målgruppen våldsutsatta.  
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslöt den 25 maj 2015 (diarienummer 2014/KS0559) att uppdra följande till 
Sociala omsorgsnämnden:  
 
Sociala omsorgsförvaltningen tillförskaffar resurser för skyddade boenden och initierar samverkan med 
bostadsbolagen i Borås kring tillfälliga boendekontrakt/förtur för målgruppen våldsutsatta. 
 
Uppdraget beslutades i ärende: Förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i 
ärenden rörande våld. Ärendet initierades utifrån en tillsyn som Socialstyrelsen genomförde 
2012/13.  
 
Vid ett besök på Relationsvåldsenheten framkom med all önskvärd tydlighet att boendefrågan 
inte är löst. Därför är det angeläget att klarlägga hur Sociala omsorgsförvaltningen har hanterat 
uppdraget.  
 
Förslag till beslut 
 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att till nästa sammanträde få en föredragning om hur uppdraget från 
Kommunstyrelsen hanterats.  
 
För Alliansen (M, L, C, KD) 
 
 
Wiwi Roswall (M) 
1:e vice ordförande 
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